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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
قال: أصحاب المیمنة والمشأمة من الیمین والشمال. و�ُ "قرآن" للسجستاني �قول: في غر�ب ال"  

 بهم �شمائلهم،المیمنة: الذي ُ�عطون �تبهم �أ�مانهم، وأصحاب المشئمة: الذین �عطون �ت
الُیمن ما من والشؤم، و والعرب تسمي الید الیسرى الشؤمى، والجانب األ�سر األشأم، ومنه الیُ 

الشؤم ما جاء عن الشمال، ومنه الیمن والشام؛ ألنهما عن �مین الكعبة جاء عن الیمین، و 
" القرآن غر�ب في القلوب نزهة" في هذا ."ألنهما عن �مین الكعبة وشمالها ؛وشمالها

، في الكتب القد�مة المؤلفة في "غر�ب القرآن" وهو على اختصاره فیه نفع �بیر، للسجستاني
 فاد منه.ستفي مناسبات �ثیرة، و�ُ  هوذ�رنا

إشكال في �ون المؤمن  هما فی �عنيطاء الكتاب �الیمین والشمال، ما �ستغرب في مسألة إع
بن حزم في مقدمة "المحلى" انه، والكافر �عطى �تا�ه �شماله، الغر�ب ما ذ�ره ی�عطى �تا�ه بیم

ألن  ؛عطون �تبهم من وراء ظهورهم، �عني على ما جاء في سورة االنشقاقأن العصاة والفساق �ُ 
الفساق في �ثیٍر من األحوال ُ�سَكت عنهم، ُیذَ�ر الكافر والمنافق، وُ�ذ�ر المؤمن ثم ُ�سكت عن 

ن والشمال من یبن حزم أراد أن �حل هذا اإلشكال فنزَّل علیه المنزلة المتوسطة بین الیماالفاِسق، 
فأما المؤمن  -لقبرسؤال الملكین في ا–وراء الظهر، ما أعرف أحد قال بهذا غیره، مثل السؤال 

نافق أو المرتاب فیقول: والموقن فیقول: ر�ي هللا ونبي محمد ودیني اإلسالم، وأما الكافر أو الم
 .كذا و�ذا

 طالب:.....
لیخاف ا ُتِرك موضع الفاسق من المسلمین، من المؤمنین، ال شك أن هذا �عني م ؟نعم، ما شأنه

لیس �كامل إ�مان،  هالرتیاب؛ ألنه �عرف نفسه أنعلى نفِسِه، خشیَة أن �كون من أهِل ا الفاسق
 خالص اإل�مان، �المؤمن الذي ُنصَّ علیه. 

 طالب:....
 . نعمهذا الفاسق، 
 طالب:.....

ح في الحدیث فال، وأما الكافر  معروف. الكافر والمنافق والمرتاب، هذا معروف شأنه وموضَّ
دیدة َطة في الجملة من أهل ومثله المؤمن والموقن الذي �جیب �األجو�ة السَّ ، وأمَّا المرتبة المتوسِّ

في عنهم تحت المشیئة، لكن یبقى أن على هذا بوا �قدر ذنو�هم، أو عُ ذِّ و�ن عُ  -�إذن هللا–النجاة 
 .الفاسق الذي عنده مخالفات علیه أن یتقي هللا و�خشى من سوء العاقبة

 طالب:....
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 ین؟أمال الكعبة، ، شام من �المه، شِ نعم
 ...طالب:.

 تسمیة عر�یة، تسمیة عر�یة. ،نعم
 ن الحكم بن نافع من أكثر أصحاب شعیب مناولة.اأ�ا الیم فیما سبق ذ�رتم من أنَّ �قول: 

 و من أكثر أصحاب، �عني أكثر روایته عن شعیب مناولة، أكثر روایته عن شعیب مناولة.ه
قرونة �اإلجازة، ألیس األولى جه البخاري محموٌل على أنَّ المناولة موأن حدیث الباب الذي خرَّ 

ن �ان أكثر ما �ا أبو الیمان �السماع مباشرًة، و إن حدیث الباب من القلَّة التي تحمَّله :أن ُ�قال
 یرو�ه عن شعیب مناولة؟

َحة عند اإلمام البخاري، واستدل لها في  مادامت المناولة المقرونة �اإلذن �اإلجازة مصحَّ
إلجازة مصححة، �صحح البخاري الروا�ة بها، فما المانع من أن "صحیحه"، المناولة المقرونة �ا

فیه الكالم عن الحكم بن نافع أنَّ هناك ما  ي؟ وذ�رنا في الدَّرس السابق الذتكون من هذا النوع
 -نه حصل فیه لبس في الدرس السابقأل-والُمراد �ه  ُ�سمَّى عرض المناولة، عرض المناولة،

عرضه على شیخه، فیأخذه الشیخ و�تصفحه حضر الكتاب و�َ لطالب �ُ المراد �عرض المناولة: أن ا
ألننا حملناه على مناولة العرض ال عرض المناولة، وفرٌق ؛ ثم یناوله الطالب فیقول: ارِوِه عنِّي

ال، هذا  عرض ثم یناوله الشیخ و�عیده إلیه،�طر�ق ال بین األمر�ن، الطالب �قرأ الكتاب �امالً 
 ي على األدنى.عرض؛ ألن األعلى �قض

أما عرض المناولة فإن الطالب �أتي �الكتاب و�عرُضه على الشیخ، فیأخذه الشیخ و�تصفحه، 
 ه عني، و�ناوله إ�اه.و�قول: هذا من مرويِّ فاروِ 

ودفعه  -علیه الصالة والسالم–والبخاري حینما استدل للمناولة استدل �الكتاب الذي �تبه النبي 
 .»رأه إال في  مكان �ذا و�ذاال تق«ألمیر السر�ة وقال: 

: نسخ عثمان المصاحف "�اب ما یذ�ر في المناولة، و�تاب أهل العلم إلى البلدان" "وقال أنٌس 
، واحتج مر و�حیى بن سعید ومالك ذلك جائًزافبعث بها إلى اآلفاق، قال: ورأى عبد هللا بن ع

حیث �تب ألمیر السر�ة  -صلى هللا علیه وسلم–مناولة �حدیث النبي ال�عض أهل الحجاز في 
اس وأخبرهم فلما بلغ ذلك المكان قرأه على النَّ  ،»ال تقرأه حتى تبلغ مكان �ذا و�ذا«ا وقال: كتا�ً 

 ."-صلى هللا علیه وسلم–�أمر النبي 
 �عث �كتا�ه رجالً  -صلى هللا علیه وسلم–إن رسول هللا " بن عباساثم أورد البخاري حدیث 

البحر�ن، فدفعه عظیم البحر�ن إلى �سرى، فلما قرأه مزَّقه، فحسبت وأمره أن یدفعه إلى عظیم 
 أن �مزقوا �ل ممزق. -صلى هللا علیه وسلم–بن المسیب، قال: فدعا علیهم رسول هللا اأن 

ن �كتب، فقیل ا أو أن أراد أ�تا�ً  -صلى هللا علیه وسلم–ا: في الكتا�ة قال: �تب النبي وأ�ًض 
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 ."إلى آخره ...ا�ا مختومً نهم ال �قرأون إال �تاً إ :له
ن ال بد أن تقترن �اإلجازة، ال بد أف أنها و فهذه هي المناولة التي �جیزها اإلمام البخاري ومعر 

أعطاه إ�اه أم عطاه الكتاب هد�ة درى أ أما مجرد المناولة فال یُ  -�ةاإلذن �الروا–تقترن �اإلذن 
رحمه –طلة �ما �قول الحافظ العراقي .. المقصود أنه إذا خلت عن اإلذن، فهي �ا.. أمإعارة 

 :-هللا
 �اطلة واألصح تصح قیل  المناولة إذنٍ  عن خلت و�ن

 .بهذا التوسع األن: أصل اإلجازة فیها َضعف، اإلجازة فیها ضعف، تزداد ضعفً 
 طالب: ............

إ�اه إما أن هذا الكتاب، ثم إذا ناوله إ�اه وأعطاه في شعیب؟ شعیب بن أبي حمزة ناوله مرو�َّه 
�كون على سبیل التملیك أو �كون على سبیل اإلعارة، أو على سبیل اإلجارة، هذا مع التمكین 

من النسخة، و�عضهم ُیناِوُله مع عدِم التمكین من النُّسخة، یناوله إ�اه و�تصفحه الطالب، ثم �عد 
 ذلك �أُخُذه منه الشیخ، هذه فیها ضعف شدید.

اإلعالم، اإلعالم، هذا طر�ق من ُطُرق التحمُّل الضعیفة، اإلعالم �أن  ا عنقالوا: وال تختلف �ثیرً 
أنا أروي صحیح البخاري �إسناد  :یخُ�علم الشیخ الطالَب �أن هذا الكتاب من مرو�ِّه، إذا قال الشَّ 

ه الطالب �مجرد اإلعالم، و�مجرد اإلخبار؟ هذه طر�ق مضعفة عند �هل یرو فمتصل للبخاري، 
 ؟الفائدة ماما قال له ذلك إال لیروي عنه،  هقال �ه �عضهم؛ ألنأهل العلم، و�ن 

"أن سفیان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إلیه في ر�ب من قر�ش،  -رحمه هللا تعالى–�قول 
 مادَّ فیها أ�ا -ى هللا علیه وسلمصل–رسول هللا –ا في المدة التي �ان ّجارً و�انوا ِتَجاًرا أو تُ 

 .أ�ا سفیان -صلى هللا علیه وسلم–فیها رسول هللا  دّ في المدة التي ما سفیان"
وله  ،»الدین لن �شادَّ «اإلدغام صار مادد،  مادَّ بتشدید الدال أصُلُه مادد، مادد، �عني: إذا فكَّ  

نظائر، والحرف المشدد هو في األصل عبارة عن حرفین أولهما ساكن، ساكن قبل التشدید، قبل 
ْر أو ال ُ�ضاَرْر، هذا من ، ال �ضارِ نقول: ماد ماَدَد ال �ضارّ  �عد؟أم �عده؟ قبل أم اإلدغام 
ن الحرف المضعف عبارة عن حرفین أولهما إفیكون هذا الضبط عندهم، في قولهم:  ،المجمل

  ؟قبل؟ �عد، �عدأم ساكن والثاني متحرك. �عد 
 طالب:....

 .لكن ماَددَ  ،نعم
 طالب:...
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 طالب:....
 لئال �جتمع ساكنان؟  ؛لذي قبلهرِّك من أجل الساكن اأو حُ 

 طالب:......
 خالف في مثل هذا ال شك، �عني یتوهمون أن الحرف األول ساكن.ال، مسألة نعم

 طالب:....
 .یتوهمون أن الحرف األول ساكن، وهذا من العلل العلیلة عندهم

 .مثل ما قالوا في اإلجازة واإلقامة واإلمامة
 طالب:....

م انفتاح ما تحر�ت الواو وتُ  ازة، على الضبط الثاني قالوا:َازة، أو إْجوَ قالوا: أصل اإلجازة إَجوَ  وهِّ
  ..وهم، هذا مثلفقلبت أِلًفا، فصارت إجازة، تُ قبلها 

ُنوُه من غیر قدرة على النطق �ه ساكنً  رك من أجل أن ال نه ساكن وحُ إ :، ولو قالوااهو متحرِّك سكَّ
لئال �جتمع  ؛لكن تحر�كه ماَددَ  ،األصل فیه أنه ساكن نإ�جتمع ساكنان، علة ظاهرة، لو قالوا: 

مألوفة، لكن تماع الساكنین، هذه قاعدة عندهم رك من أجل اجمع األلف الساكنة التي قبله، حُ 
كن اإلدغام، الحمد هلل العظیم أیهما أولى اإلدغام أو الفّك؟ مما �خل �الفصاحة عندهم الفك إذا أم

 .جَللِ األ
من یرتد ومن یرتَدْد أیهما  :البالغة، مثل أن أقول: أجّل، لكن ماذا عن �مثلون بهذا في �تب

 ؟أفصح؟ أو �الهما فصیح؛ ألنهما في التنز�ل
 طالب:....

مادَّ بتشدید الدال أصله ماَدَد فأدغم "أو ذاك،  أرجحن هذا إ :كالهما فصیح، ما نستطیع أن نقول
مادَّ فیها أ�ا  ،"دیبیة سنة ستٍّ من الهجرةاألول في الثاني من المثلین، والمراد مدة صلح الح

سفیان و�فار قر�ش، مادَّ فیها أ�ا سفیان و�فار قر�ش، أي: مع �فار قر�ش على وضع الحرب 
اَر: �النصب على أنه مفعول معه، على أنه مفعول معه، أو عطف على فَّ عشر سنین، و�ُ 

كون الواو عاطفة، أو تكون الواو واوو هذا وهذا، إما أن �عطى فت ستوي ا �المفعول �ه؛ ألنه أحیانً 
سواء جاز هذا وذاك، مثل ما تقول هنا؛ ألن العطف  المعیة، إذا لم �ختل المعنى، إذا على حدٍ 

على نیة تكرار العامل، فإذا �ررنا العامل واختلَّ المعنى تعیَّن أن تكون الواو للمعیة، و�ذا �ان 
و �قتضي األمر�ن على حدٍّ سواء، فإنه �كون العطف ، أًطا على األمر�ن على حدٍّ سواءسلَّ الفعل مُ 

 هو المتعیِّن، فإذا قلت: تضارب ز�ٌد وعمرٌو، هذا متعین العطف. 
االسم اللفظ أ�ا سفیان، والمفعول معه: هو  وهو �عني في ،أو عطف على المفعول �ه"�قول: 

ذا غیر مقید �أي متعلَّق، والمفعول معه، عندنا المفعول المطلق ه، "المنتصب �عد واو �معنى مع
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 الذي هو المصدر أصل األصول، أصل �ل شيء المصدر؛ ألنه ما قید �شيء �سمونه مفعوًال 
�ه؛ ألنه وقع علیه الفعل، وقد �كون فیه؛ ألنه ظرف للفعل، وقد �كون ، وقد �كون المفعول امطلقً 

 ،صب �عد واو �معنى معمعه، وقد �كون له، �عني ألجله، المفعول معه: قالوا هو: االسم المنت
م مثل ما عندنا، مادَّ فیها  مه من الفعل أو ِشْبِهِه، إذا �ان الناصب له ما تقدَّ والناصُب لُه ما تقدَّ

من المفاعلة  أي�ا سفیان و�فار قر�ش. �عني: هل مادَّ فیها، سفیان و�فاَر قر�ش، مادَّ فیها أ أ�ا
 مثل تضارب ز�ٌد وعمرٌو مثله؟

 نعم؟ :من �قول
 نت؟أ 

 طالب:.....
ة هذه رْ تختلف؟ ألنه فَ أم مثله  ٌق بین أن تكون الُمَفاَعَلة بین ما قبل الواو وما �عدها، اآلن الممادَّ

وأبي سفیان و�فار قر�ش؟  -علیه الصالة والسالم–بین الرسول أم بین أبي سفیان و�فار قر�ش 
هو االسم ". في المعنىإًذا هو مثل تضارب ز�ٌد وعمرو؟ ال، �ختلف. هذه لها أثر �بیر 

ن مه من الفعل أو شبهه. وزعم قوٌم أالمنتصب �عد واو �معنى مع، والناصب له ما تقد
بن عقیل: وهو غیر صحیح؛ ألن �ل االناصب له الواو، زعم قوم أن الناصب له الواو. �قول 
ألن �ل لواو؛  الجّر �حروف الجر. اآلن احرٍف اختصَّ �االسم ولم �كن �الُجْزِء منه لم �عمل إال

. اآلن الواو التي "حرٍف اختص �االسم ولم �كن �الجزء منه لم �عمل إال الجر �حروف الجر
 معنا، هل هي مختصة �االسم؟ 

   طالب:......
غیر مختصة؟ العاطفة شيء، وواو المعیة شيء آخر، ال ننظر إلى أنَّ ز�ٌد أم مختصة �االسم 

من خصائص  ة، لكن واو المعیَّة من المختصعاطف �قوم و�كتب و�قرأ و�فعل و�فعل، ال، هذه
. �عني: مثل "وهو غیر صحیح؛ ألن �ل حرف اختص �االسم ولم �كن �الجزء منه"االسم، قال: 

لف ا من األ ازً ر تولم �كن �الجزء منه؛ اح لم �عمل إال الجر �حروف الجر. و�نما قیل:"). (أل
، تؤثر على حر�ته؟ ًئاأل تعمل في االسم شی ،"والالم فإنها اختصت �االسم ولم تعمل فیه شیًئا

�عني تعمل فیه من حیث المعنى تعر�ف، والعهد، والصفة، واألصل، معاٍن �ثیرة، لكن هل 
ي العامل لها، العامل غیِّر أواخر الكلمة؟ ال؛ بدلیل تؤثر فیه �غیره من العوامل التي تُ  ،تعمل تخطِّ

املة ما تخطاها العامل، إذا قلت: مررت (أل) و�عمل مع وجود (أل) ولو �انت ع یتخّطى
عمل؟ ال، تخطاها بینه من حیث ال حالت �الغالِم، (أل) هذه حالت بین الباء ومدخولها، لكن هل



 

  

 

=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹^¶ò4=٧ 

 ؤثر في االسم شیًئا. العامل، فهي ال ت
 بن مالك:ا�قول 

 ..............  معه مفعوالً  الواو تالي ینصب
 مسرعة والطر�ق سیري  :نحو في  معه مفعوالً  الواو تالي ینصب

 سیري والطر�ق مسرعة، �عني: مع الطر�ق.
 األحق القول في �الواو ال ذا النصب  سبق وشبهه الفعل من �ما

 :ال عندنمه، قلنا مثنه منصوب �الفعل الذي تقدَّ إ :صب له الواو، و�ذا قلناا�عني ممن یرى أن الن
 المفعول، صارت معطوفة على المفعول. �ا سفیان و�فار قر�ش، صارت معطوفة علىمادَّ فیها أ

و دال وهمادَّ بتشدید ال": �شرح القطعة من "صحیح البخاري" من أوائله -رحمه هللا–�قول النووي 
، �كون من اثنین، �قال: تمادَّ الغر�مان، تم ذا إلغر�مان ااّدا من المفاعلة، �ضارب وحادَّ وشادَّ

ة هذه المدو من الزمان تقع على القلیل والكثیر، من المدة، وهي القطعة وهو اتفقا على أجٍل 
ي صلح ه�قول: وهذ المدة  -صلى هللا علیه وسلم–هي.. صلح الحدیبیة الذي جرى بین النبي 

رة، ن الهجو�ین �فار قر�ش سنة ستٍّ م -صلى هللا علیه وسلم–الحدیبیة التي جرى بین النبي 
 صلى هللا–اعة، حلفاء رسول هللا ثم نقضت قر�ش العهد �قتالهم خز  ،صالحهم عشر سنین

 .�ضاحه في �ا�ه إن شاء هللا تعالى"�قول: وسیأتي إ -علیه وسلم
 -رحمه هللا–وعد النووي  ،�عني من �تاب "المغازي" في "صحیح البخاري" �اب "صلح الحدیبیة" 

 ابَله، انتهى شرحه بنها�ة �تلكنه ما وص -تعالىإن شاء هللا –أن یوضح هذا الصلح في �ا�ه 
 ال: إنقان إذا لزم أن اإلنسی الا لذ"اإل�مان" بدء "الوحي واإل�مان" فقط، حتى العلم ما شرحه، و 

 ما أراد.  یتم له أن شاء هللا،
، اء هللاشال ما یلزم، لكن إذا لم �قل: إن  -إن شاء هللا–الناس اتخذوها ذر�عة، إذا بلغت المائة 

ذلك في �تاب "الطهارة" من "الروض لأراد،  من أسباب عدم الوصول لما ،فهذا من األسباب
 مسكٌ  " إالبین من حي فهو �میتته، إال الطر�دة، وستأتي في �تاب "الصیدوما أُ "المر�ع" قال: 

�رها. ذما قال: إن شاء هللا، وما جاءت، ما . "في فأرته، والطر�دة، وستأتي في �تاب الصید
ا  ؛هللافالعلماء أصحاب الحواشي �قولون لو قال: إن شاء   ه، لكنألنه وصل إلى �تاب الصید وتعدَّ

ِلكَ  َفاِعلٌ  ِإنِّي ِلَشْيءٍ  َتُقوَلنَّ  {َوَال ما ذ�رها،   َأن ِإالَّ {  ]٢٤-٢٣الكهف:[ }للااَُّ  َ�َشاءَ  نأَ  ِإالَّ *  َغًدا ذَٰ
ُ} َ�َشاءَ   .للااَّ

ول جملًة "الجاللین" �الم حول هذا االستثناء، و�الم غیر مقب ىوللصاوي في حاشیته عل 
ا فیما یتعلق �التقلید، وتحر�م االجتهاد، وتفصیًال  ال،  ،مجرد قفل، أو تقیید لیس، �المه شنیع جد�

نة وقول ب األر�عة ولو خالفت الكتاب والستحر�م؛ ألنه قال: وال �جوز الخروج عن المذاه
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 نسأل هللا–الصحابي، ثم قال: ألن األخذ �ظواهر النصوص من أصول الكفر. �الم شنیع 
 .-العافیة

على �ل حال العلماء وضحوه في �تب  ."-إن شاء هللا تعالى–وسیأتي إ�ضاحه في �ا�ه ": قال
 ا المفردة.المغازي من �تب السنة و�تب السیر أ�ًض 

ناسبته مفما  ،هذا في أواخر عهِد البعثة، هذا في أواخر عهد البعثة :فإن قلتَ "�قول الكرماني:  
ما ثة، �عد البععد سنة ست في المدة ��عني هذا � "دء الوحي؟وهي �یفیة بَ لما ُترِجَم علیه الباب 
 فإن": "بدء" وننتبه لكلمة "بدء الوحي" ؟ �قول الكرماني ـا، فما مناسبته ل�قرب من عشر�ن عامً 

لوحي"؟ بدء افما مناسبته لما ُترجم علیه الباب وهي �یفیة " ،هذا في أواخر عهد البعثة :قلت
اب ا في البممیع علم من جمنه أن �یفیة بدء الوحي ُ�عَلم من جمیع ما في الباب، �ُ  قلُت: المرادُ 

حدیٍث  �لِّ  منه، فیكفي في علم من جمیع ما في الباب ال من �ل حدیثٍ منه، �ُ  ال من �ل حدیثٍ 
د أدنى مناسبة ي اء الوحمثل ما ُ�علم من هذا الحدیث أن في حال ابتداء، أن في حال ابتد" مجرَّ

اب الضعفاء، اآلن لو ُحِذف هذا الحدیث من هذا الكت -صلى هللا علیه وسلم–ا�عون للنبي المت
 ؟�مكن ؟رك هذا الحدیث على البخاري ر على �ال أحد أن �ستدُ�مِكن أن �خطُ 

یة ن �یفالمراد منه أ"را�ط واضح بین الحدیث و�ین الباب، ولذا �قول:  هلماذا؟ ألنه ما فی �مكن،
ُد أدیٍث محمن جمیع ما في الباب ال من �لِّ حدیٍث منه، فیكِفي في �لِّ بدء الوحي ُ�عَلم  دنى جرَّ

 لى هللاص–مناسبة مثل ما ُ�علم من هذا الحدیث أن في حال ابتداء الوحي المتا�عون للنبي 
 ."الضعفاء -علیه وسلم
م أ�ًضا  نا إذا أردالحدیث مشتمٌل على أوصاِف من یوحى إلیه،  ما هو أوضح من هذا أنَّ متقدَّ

أدنى مناسبة، أن الحدیث فیه أوصاف من یوحى إلیه، وهو طَرف في الوحي، طرف في الوحي، 
 -معلیه الصالة والسال–كما ُ�قال في أسباب النزول أن لها حكم الرفع، ولو لم ُیذ�ر النبي 

طرف في  -علیه الصالة والسالم–الرسول  ألنَّ  ؛-جل وعال–حصل �ذا و�ذا، فنزل قوله 
  .؛ ألنه هو الذي یوحى إلیهيالوح

ن اآل ،"المِ الك  إْذ تقدیرالفاء فیه فصیحة. الفاء فیه فصیحة، "�قول العیني:  "فأتوه وهم �إیلیاء"
 نأ ال؟ �عني �مكن اإلنسانأم  ر في طر�ق الناس في دراساتهم النظامیةالفاء الفصیحة هي تمُ 

ة التي ال؟أم یتخرج في الجامعة وما عرف الفاء الفصیحة، صح  رسمها  لماذا؟ ألننا تر�نا الجادَّ
 كالممفید، الال موم: الكالبن آجرُّ اا قال أهُل العلم، و�الَّ ففي أوائل "األجرومیة" الفاء الفصیحة، لمَّ 

ال هو اللفظ المر�ب المفید �الوضع، وهو ثالثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، فاالسم، ق
 . علقوا علیه �معناه وأمثلةصیحة، و راح: هذه الفاء الفالشُّ 
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ة ما تفوته مثل هذه األمور، وفیه �ثیر من هذه الدقائق موجودة في �تب  الذي �مشي على الجادَّ
یما فما وجدتها في "القطر" تجدها  ،تجدها في اآلجرومیة وجدتها في "القطر" إن لم أهل العلم،

ا لیست لبتَّة؛ ألنهأیست في طر�قنا بن الحاجب" التي نحن في غفلٍة عنها، ولا�عده، وفي "كافیة 
 ب علىترُ ا فیها فوائد �ثیرة مع شروحها، وم ،من الكتب المعتمدة في بالدنا، فیها أشیاء تفوتنا

هذه الشروح من شروح للشواهد، �عني أعظم �تاب في شرح الشواهد "خزانة األدب"، في شرح 
 ح ابن عقیل، وابن هشام وغیرهم،الكافیة"، نعم تتداخل �تب الشروح، �عني: شر "شواهد شروح 

ا تتداخل مع شروح الكافي في �ثیر األمور، لكن �مكن أن �مر شيء، مثل ما عندنا هذا، مثل م
 منها. الصرف، وفي النها�ة �فوتنا دقائق ال بدحو الشيء الكثیر، وفي عندنا هذا، نقرأ في النَّ 

 نعم.
ء لیه، فجار�ِب إفي طلِب إتیاِن ال فأرسل إلیهالفاء فیه فصیحة، إذ تقدیر الكالم: "�قول العیني: 

 ْلَنا{قُ عالى: تفأتوه، ونحوه قول هللا  إتیانهم فطلب الرسول الرسول فطلب إتیانهم فأتوه، فجاء
 ".]، أي: فضرَب فانفجرت٦٠[البقرة: َفانَفَجَرْت} ۖ◌  اْلَحَجرَ  �َِّعَصاكَ  اْضِرب

م، لمتكلِّ ألنها �ستدل بها على فصاحِة ا ؛قلت: سمیت بها ؟فإن قلت: ما معنى فاء الفصیحة"
لما  با، سبمخشري، وهي تدلُّ على محذوف وسبب لما �عدهوهذا إنما سمَّْوها بها على رأي الز 

 واء �انف وسبب لما �عدها، سوهي تدل على محذو "�عني: أعم من أن �كون شرًطا،  "�عدها
الى: ل الزمخشري في قوله تعلكنه معطوف. وقا ،ا مثل اآل�ة. لیس �شرطا أو معطوفً شرطً 

ْ�َت فقد ] الفاء متعلق �محذوف، أي: فضرب فانفجرت، أو فإن ضر ٦٠[البقرة: {َفانَفَجَرْت}
]، ١٨٧ة: [البقر } ْیُكمْ َعلَ  {َفَتابَ فقد انفجرت، �ما ذ�رنا في قوله تعالى:  انفجرْت، أو فإن ُضِرَ�ْت 

ت، ا وقععني: لماذا صارت فصیحة؟ ألنه� ."وعلى هذا فاء الفصیحة ال تقع إال في �الٍم فصیح
ح عن فصیحة؛ ألنها تفصح أو تنبه إلى ما ُ�فِص  :قالتُ ال تقع إال في �الم فصیح، لكن لماذا ال 

 المحذوف، ولذلك �عضهم �قولها �الضاد، على ما سیأتي.
ثالثة: اسم وفعل  -�عني الكالم–في شرح الكفراوي على متن األجرومیة على قوله: وأقسامه  

�طها أن تقع في جواب وضا ،فصیحةالفاء  :وحرف جاء لمعنى، فاالسم ُ�عرف، فاالسم الفاء
سواء �ان اآلن خصها �الشرط، وما تقدم تدل على محذوف هو سبب لما �عدها شرٍط مقدر. 

ا، فالفاُء الفصیحة ضا�طها أن تقع في جوب شرط مقدر، فكأنه قال هنا: إذا ا أو معطوفً شرطً 
من االسم والفعل والحرف، فاالسم.. إلى  لّ ن تعرف ما یتمیُز �ه �ُ ، إذا أردت أدَت أن تعرفَ أر 
فراوي، �عض الناس هذَّب شرح الكفراوي، لماذا؟ ألنه ُمِمّل، خره. وفي "حاشیة الحامدي" على الكآ

ى على التعلم، وال �فرغ منه إال ولد�ه مَلَكة إعرابیَّة، ما �مر حت ر علیه إال جازمُمِمّل، ما �صب
، ، أعرب منها ستة عشرمن األبواب ثمانیة عشر مثاًال  �مثال أعر�ه، وفي �اٍب ء كالمه إذا جا�
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صار من جاء �عده یهذب شرح "الكفراوي" وتهذیبها خالف ما ف�ما تقدم،  اقیهالثنین: و�وقال في ا
عني قصده المؤلف من أن اإلنسان إذا خرج وانتهى من قراءة الكتاب تكون لد�ه هذه الملكة، �

ني في شرح البخاري، یتكرر االسم خمسین ستین مرَّة و�ضبطه �حیث إذا  ،مثل صنیع القسطالَّ
انتهیت من القسطالني تكون لد�ك ملكة في ضبط رواة الصحیح، ما �عقل �ضبطه مرة واحدة 

 و�نتهي.
لصفحة، كرر، لماذا؟ ألنه �قوم مقام التكرار اإلحالة �ااآلن في الرسائل العلمیة ینتقدون من �ُ 

 تقدم في موضع �ذا. ضبطه
فاء الفصیحة �الصاد المهملة، من "في "حاشیة" الشیخ إسماعیل الحامدي على "الكفراوي" قوله: 

َفة. الموصوف إلى  َفة، فاء الفصیحة من إضافة الموصوف إلى الصِّ إضافِة الموصوِف إلى الصِّ
َفة، ففصیحة فعلیٌة �معنى فاعلة،  ر، ودالة على دالٌة على شرٍط مُ أي: مفصحة ومبینة و الصِّ قدَّ

ر، و�الضاد المعَجَمة؛ ألنها فضحت وأظهرت ما �ان مخفی�ا في الكالم، و�الضاد شرٍط  مقدَّ
 .ا في الكالمألنها فضحت وأظهرت ما �ان مخفی�  المعجمة؛

هي ما أفصحت عن  :وقیل" -هذا �الم الكفراوي – "قوله في جواب الشرط، �قول الحامدي 
ر أ َعَصاكَ  اْضِرب {ُقْلَناعم من أن �كون شرًطا أو غیر شرط، نحو: مقدَّ  َرْت}َفانَفجَ  ۖ◌  َحَجرَ الْ  �ِّ
م في �الم الزمخشري ٦٠[البقرة:  ."]، أي: فضرَب فانفجرت، �ما تقدَّ

َفة، في �الم أهِل العلم، في �عِض الرُّ فاآلن: من إضافِة الموصوف إلى الصِّ  ة مثل: َوا ة، إلى الصِّ
الحین. أخذته غفلة الصالحین، استدرك �عضهین بدِ شْ رِ  نه فهم م؛ ألن سعد، قالوا: أخَذْته غفلُة الصَّ

 –هم غْفَلة، ورأُس الصالحین النبيأن اإلضافة هنا إلى الصالحین �معنى أن �ل الصالحین فی
ُلون! فقال: ال، لو ِقیل: غفلةُ  -علیه الصالة والسالم  �عُض  وخیار األمة وسادات األمة المغفَّ
الحین. إذا قلنا:  َفة إلى الموصوف، غفلةُ ن الكالم من إضافة إالصَّ ضافة إالصالحین، من  الصِّ

الحین، ما صار على  :كأننا قلنافالصفة إلى الموصوف،  لفهم اأخذْتُه غفلُة المغّفلین من الصَّ
ع جمی ألن العلماء الذي قالوا مثل هذا الكالم �عون ما �قولون، ما �مكن أن �صفوا ..، يلذا

لین فة إلى الموصوف، �عني الصالحین المغفَّ الحین �الغفلة، فهو من إضاَفة الصِّ  .الصَّ
فجاء  ،تقدیره: أرسل إلیهم، تقدیره: أرسل إلیهم في طلب إتیان الر�ِب "أَتْوُه، �قول ابن حجر: ف 

 َفانَفَجَرْت} ۖ◌  َحَجرَ الْ  �َِّعَصاكَ  اْضِرب {ُقْلَنا�قوله تعالى:  :الرسول �طلب إتیانهم. "فأتوه"، �قول
ووقع عند المؤلف  "-�عني البخاري – "]، أي: فضرَب فانفجرت. ووقع عند المؤلف٦٠[البقرة:

ام، أفي الجهاد أ ام"ن الرسول وجدُهم ببعِض الشَّ الذي أرسله  ن الرسول وجدهم ببعِض الشَّ
ئل" تعین الموضع أن الرسول ووجدهم ببعض الشام، وفي روا�ة ألبي نعیم في "الدال " هَرْقل،
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وجه مْتَجِرِهم، و�ذا رواه ابن إسحاق في  -�عني غزة–وهو غزَّة، وهو غزَّة، فقال: و�انت 
ارا و�انت الحرُب المغازي عن الزهري، وزاد في أوله عن أبي سفیان، قال: �نا قومً  ا ِتَجارا أو ُتجَّ

دان طلًبا للتنقل في البحصبتهم وأضعفتهم، أضعفتهم، من ا ."قد حصبتنا، فلما �انت الُهْدنة
ف�هللا ما علمت �مكة  ،ا إلى الشام مع رهٍط من قر�شفلما �نت الُهْدَنة، خرجُت تاجرً "للرزق 

 ."فذ�ره .امرأًة وال رجًال إال وقد حمَّلني �ضاعته
ا لبطن حتى تأتي ا لبطن، قلب الشام ظهرً فقال هَرْقل لصحاِب ُشرَطِتِه: قلِّب الشام ظهرً "وفیه: 

أسأله عن شأِنِه، ف�هللا إنِّي " -علیه الصالة والسالم–�عني: الرسول  ."ن قوم هذابرجل م
وأصحابي �غزة إذ هجم علینا فساقنا  ا، ف�هللا إنيوأصحابي �غزَّة إذ هجم علینا فساقنا جمیعً 

  ."جمیعا
ماعته؛ وجفأتوه وهم �إیلیاء. وهم: �المیم، أي: هرقل وجماعته، هرقل لیاء" ی"فأتوه وهم �إقال: 

ار �غزَّة،   هنيي الوقت وذر عن الكشمیوَ وألبَ  "�إیلیاء".�عني هرقل وجماعته  "وهم"ألن أولئك التُّجَّ
 �عني واألصیلي: وهو، �عني هرقل، �ذا في القسطالني. 

 طالب:.....
الرهط من �ذا اختالف �عني فیه "في ر�ٍب من قر�ش" وفي أول األمر قال:  "في رهٍط من قر�ش"

 ومن ثالثة إلى تسعة، من عَشَرة فأكثر. إلى �ذا،
 منهم من �قول: الرهط إلى العشرة، فیتحدان في هذا العدد. 

 طالب:.....
. "�إیلیاء" بیت المقدس، إشكال ه، هم بدونه رهط ومعه ر�ب، ما فیا، صاروا ر�بً ااروا ر�بً ص

بین  یاء بینهما و�المد"و�سكان الزة والالم مقالوا: وفیه ثالث لغات، أشهرها إْیِلیاء �كسر اله
�ش؟ الهمزة والالم، ساكنة، إیلیاء �كسر الهمزة والالم و�سكان الیاء بینهما و�المد، هذه أشهر أ

 اللغات الثالث.
 .بدون مد والثانیة مثلها إال أنها �القصر: إیلیا"

 لیاء األولى و�سكان الالم و�المد.والثالثة: إلیاء، �حذف ا
 حكاهن صاحب "المطالع".

 .ن صاحب المطالع؟ ابن قرقولم 
 اإلیلیاء، بز�ادة (أل) �ذا رواه أبوحكاهن صاحب "المطالع" قال: وقیل معناه بیت هللا، وُ�َقال "

وُ�قال له: بیت المقِدس  -رضي هللا عنهما–�على الموصلي في مسنده، في مسند ابن عبَّاس 
 انتهى من النووي. ."و�یت المقدَّس
 الملقن عن "الجامع" لمن؟  ، ونقل ابنا: الُقْدسو�قال له أ�ًض 
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ال ابن قعر�ي. �ولیس  ا�عني: إیلیاء، أحسب هذا االسم عبرانی�  ،"اأحسبه عبرانی� ": نعم، قال للقزاز
ف؛ ألنه قال: هنا "وهم �إیلیاَء" وهو ممنوع من الصر  ."وفي الِجهاد عند المؤلِّف"حجر: 

 لكالم فيایأتي یث. مثل: ِحمص، وسُعْجَمة، وأ�ًضا: التأنلعلمیة والللعجمیة، لألعجمیَّة والعلمیَّة، ا
 حمص. 

 هرقل وفي الجهاد عند المؤلف، أن هرقل لما �شف هللا عنه جنود فارس، أن"�قول ابن حجر: 
حاق ن إسزاد اب ."ا هلل تعالىلما �شف هللا عنه جنود فارس مشى من ِحمص إلى إیلیاء ُشكرً 

مص ي من ح�عن ."ُسط وُتوضع علیها الر�احین فیمشي علیهاأنه �ان ُتبسط له البُ "الزهري عن 
 –ا هللُتبسط له الُبُسط وُتوضع علیها الر�احین فیمشي علیها شكرً  -إلى بیت المقدس–إلى إیلیاء 
 وجاء في ؟-علیه الصالة والسالم–لكن هل ینفعه هذا الشكر، مع عدم إ�مانه �محمد  -جل وعال

َعى أنَّه مسلم، فقال: �ذب عدو هللا هو على نصرانیت �عض األخبار على ما سیأتي أنه  ه. ادَّ
هِ اونحوه ألحمد من حدیث " قال:  ري وابناه الطبو�ان سبُب ذلك ما رو  ،بن أخي الزُّْهِري عن عمِّ

صها عبد الحكم من طرق متعاضدة، ما رواه الطبري وابن عبد الحكم من طرق متعاضدة ملخ
�وا �ثیرً أن �سرى أغزى جیَشه بالَد هَرْقل اد قتله ره فأر میسرى أ�ُثمَّ استبطأ  ،ا من بالِدهِ ، فخرَّ

 �سرى  بطأهما استا من بالد هرقل، فلقائد، الذي خرب �ثیرً ، "لع أمیره على ذلكطَّ وتولیة غیرِِه، فا
ره �ْسرى أراد قتله وتولیة غیِره فا  ي اتفق معه�عن– "فباطن هَرْقل"طلع هذا األمیر القائد على ما قرَّ

عنه  وانهَزَم عنه �جنود فارس، انهزم ،فباطن هرقل واصطلح معه على �ْسَرى " -ي الباطنف
ر لمذ�و اا هلل تعالى على ذلك، واسم األمیر �جنود فارس، فمشى هرقل إلى بیت المقدس شكرً 

اد الذي أر  لغیر�راز، واسم المذ�ور الذي أراد �سرى قتله: شهر كما في "فتح الباري" اسم األمیر ا
 �قول؟ نفس الكالم. ماذا، . معكم الفتحوحان، �ذا في "فتح الباري"تأمیر: فرُّ  كسرى 

وَهان، وُتدعى مرت: "في "التعلیق على فتح الباري" �قول ، "راز�هر بته شالذي في تار�خ الطبري: فرُّ
لواحد، واحد اسم وواحد لقب، مع أن ابن حجر جعل االسمین لالثنین، والذي في فاالسمین 

ا؛ اللواحد، واحد اسم واحد لقب، هذا التار�خ "تار�خ الطبري" � الطبري هما  فیه ثحیم طو�ل جد�
وم مع الفْرس  .نقض عهد وقتل من الرُّ

ر�ق، وقتلهم إ�اه امتعض من ذلك وأنف منه، و عهد م الروم فلما بلغ �سرى نكثُ ": قال 
جَ ر�ق الالجئ إلیهو وأخذته الحفیظة فآوى ابن م . الروم في بالدهم "الرومه وملَّكه على ، وتوَّ

وتوَّجه وملَّكه على الروم، ووجه " .هم قبل أن یوجهه إلیهمعظیمهم، البد أن �قضي علیوعندهم 
رومیوزان، قد  ،"رومیوزان :معه ثالثة نفر من قواِده في جنود �ثیفة، أما أحدهم فكان �قال له

ووجه إلى "�تب التوار�خ، تجدون االختالف الكبیر في ضبط هذه األسماء من �تاب إلى آخر، 
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رض فلسطین، وورد مدینة بیت المقدس فأخذ أسقفَّها الد الشام فدوخها حتى انتهى إلى أب
ومن �ان فیها من القسیسین وسائر النصارى �خشبة الصلیب، و�انت وضعت في تابوت من 

تفر عنها وه على موضعها فاحِمَر في �ستاٍن وُزرع فوقه مبقلة، وألح علیهم حتى دلُّ ذهب وطُ 
  ."ملكهبیده واستخرجها و�عث بها إلى �ْسَرى في أر�ع وعشر�ن من 

در�ة سكناإلفإنه سار حتى احتوى على مصر و  و�ان ُ�قال له: شاهین، ،آلخروأما القائد ا"قال: 
ما كه، وأوعشر�ن من مل سكندر�ة في سنة ثمانٍ إو�عث إلى �سرى �مفاتیح مدینة  ،و�الد نو�ة

بته دعى مرتوتُ  ،فروهان :ن �قال له: فروهان، وأما القائد الثالث فكان �قال لهالقائد الثالث فكا
مره ك وأوخیم هنال ،�ب منهاة حتى أناخ على ضفة الخلیج القر نشهر�راز، وأنه قصد القسطنطی

ن الب ولم �خضع ،ا له منهمر�ق وانتقامً و م انتهكوا من ا مماغضبً  ؛كسرى فخرب بالد الروم
لما  م؛علیه لوا �وفى الملك الذي ملكوهد، ولم �منحه الطاعة، غیر أنهم قتمور�ق من الروم أح

هرقل، فلما  :�قال له كوا علیهم رجالً ظهر لهم من فجوره وجرأته على هللا وسوء تدبیره، وملَّ 
سبیهم هم و لها مقاتلتجنود فارس إ�اها، وقتْ  الروم من تخر�ِب  رأى هرقُل عظیم ما فیه بالدُ 

له أن ، وسأ، وتضرع إلیهحتهم أموالهم، وانتهاكهم ما �حضرتهم �كى إلى هللاذرار�هم، واستبا
علیه  جلس،الم  ضخم الجثَّة، رفیعَ هل مملكته من جنود فارس، فرأى في منامه رجًال نقذه وأیُ 

قل: إني ل لهر مداخل فألقى ذلك الرجل عن مجلسه، وقا عنه، فدخل علیه ا في ناحیةٍ  قائمً بزَّةٌ 
 همنام يف الثانیة اللیلة دك. فلم �قصص رؤ�اه تلك في �قظته على أحد، ورأىقد أسلمته في ی

 �یدهو  أتاه علیهما الداخل الرجل وأن رفیع، مجلس في جالس حلمه في رآه الذي الرجل أن
 إلیك عتدف قد ذاا أنا ه: له وقال منه، وأمكنه المجلس صاحب عنق في فألقاها طو�لة، سلسلة
 علیه تتا�عت افلم ،غزاتك في أمنیتك ونائل علیه مدال و�نك لك، الظفر نفإ فاغزه برمَّته، كسرى 

 .منهم الرأي وذوي  الروم عظماء على قصها األحالم، هذه
 مدینة على له اابنً  واستخلف هرقل فاستعد �غزوه، أن علیه وأشاروا علیه، ُمدال أنه فأخبروه

 ونزل أرمینیة، بالد في أوغل حتى وسار شهر�راز، فیه الذى الطر�ق غیر وأخذ قسطنطینیة،ال
 من �انت لموجدة ؛نصیبین هرقل ورد حین �سرى  بباب و�ان شاهین سنة، �عد نصیبین
 �سرى  لتقدم فیه �ان الذي للموضع امرا�طً  شهر�راز و�ان الثغر، ذلك عن إ�اه وعزله كسرى،

 إلى جنوده في هرقل تساقط خبر �سرى  فبلغ منه، البراح وترك فیه، الجثوم في إلیه كان
 وأمره مقاتل، ألف عشر اثني في راهزار،: له �قال قواده من رجالً  هرقل لمحار�ة فوجه نصیبین،

 و�ان -�جوزوها أن من الروم و�منع دجلة، شاطئ على الموصل مدینة من بنینوى  �قیم أن
 ه،أمر  حیث وعسكر �سرى، ألمر راهزار فنفذ -الملك بدسكرةِ  امقیمً  هرقل خبر بلغه حین كسرى 
 العیون  راهزار فأذ�ى فارس، جند فیها �ان التي لناحیةل آخر موضع في دجلة هرقل فقطع
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 الجنود من معه ومن أنه راهزار وأ�قن مقاتل، ألف سبعین في أنه وأخبروه إلیه فانصرفوا علیه،
 ال �من إ�اه هرقل دهمَ  مرة غیر �سرى  إلى فكتب مقاتل، ألف سبعین مناهضة عن عاجزون 

 عجز إن أنه �تا�ه، في �سرى  �جیبه ذلك �ل عدتهم، وحسن لكثرتهم بهم؛ معه لمنو  له طاقة
 راهزار على تتا�عت طاعته، فلما في دمائهم و�ذل استقتالهم عن �عجز فلن الروم أولئك عن

 رجل، آالف وستة راهزار الروم فقتلت الروم، وناهض جنده ىعبَّ  بذلك، �سرى  إلى �تبه جوا�ات
 الظفر، من هرقل نال وما راهزار الروم قتل �سرى  و�لغ وجوههم، على �واوهر  �قیتهم وانهزم
ه  .هرقل محار�ة عن �ان لعجزه ؛فیها وتحصن المدائن، إلى الملك دسكرة من وانحاز ذلك فهدَّ
 انصرف ،لقتاله واستعد خبره �سرى  إلى تساقط فلما المدائن، من اقر�بً  �ان حتى هرقل وسار

 منهم رجل ل� على یدلوه أن �أمرهم انهزموا الذین ندالجُ  قواد إلى �سرى  و�تب الروم أرض إلى
 ما �قدر �عاقب أن فیأمر فیها، مر�زه یرا�ط ولم الحرب تلك في فشل ممن أصحابهم، ومن

 إلى �تبو  منه، أنفسهم لنجاة الحیل وطلب علیه، الخالف إلى الكتاب بهذا رجهمخفأ استوجب،
 قد، و هعمل في الروم أمر من �ان ما و�صف ذلك، في عجلهو�ست علیه �القدوم �أمره شهر�راز

ومُ  ُغِلَبتِ *  {الم: هللا قول إن: قیل  ِفي* ْغِلُبونَ َسیَ  ِهمْ َغَلبِ  َ�ْعدِ  نمِّ  َوُهم اْألَْرضِ  َأْدَنى ِفي*  الرُّ
 َمن َینُصرُ  ۚ◌  للااَِّ  ِبَنْصرِ  * ِمُنونَ اْلُمؤْ  ْفَرحُ �َ  َوَ�ْوَمِئذٍ  ۚ◌  َ�ْعدُ  َوِمن َقْبلُ  ِمن اْألَْمرُ  هللَِِّ  ۗ◌  ِسِنینَ  ِ�ْضعِ 
ِحیمُ  اْلَعِز�زُ  َوُهوَ  ۖ◌  َ�َشاءُ  ِكنَّ وَ  َوْعَدهُ  للااَُّ  ُ�ْخِلفُ  َال  ۖ◌  للااَِّ  َوْعدَ  * الرَّ  َ�ْعَلُموَن} َال  سِ النَّا ْكَثرَ أَ  لَٰ

 قد مما ابینهم �ان وما هرقل، الروم وملك فارس ملك أبرو�ز أمر في نزل إنما ، ]٦-١[الروم:
  .األخبار هذه من ذ�رت
 ."َذِلكَ  َقالَ  َمنْ  ِذْ�رُ 

، قال: الخراساني عطاء وحدثنا" ثم عاد یذ�ر من قال بهذا القول من أئمة التفسیر، إلى أن قال:
 �شهر �سرى  و�عث الروم من �جیش قطمة یدعى رجال �عث قیصر أن �عمر، بن �حیى حدثني

 ففرح ارس،ف فغلبتهم الروم فارس فلقیت ،إلیكم أمالش أدنى وهي و�صرى  �أذرعات فالتقیا براز
وُم} ُغِلَبتِ *  {الم هللا فأنزل المسلمون  و�رهه قر�ش �فار بذلك  ."الرُّ

 والروم أهل �تاب. ألن فارس مشر�ون 
وُم} ُغِلَبتِ *  {المتعالى  هللا فأنزل"  رشه یبرح فلم :ادوز  ،عكرمة حدیث مثل ذ�ر ثم اآل�ات الرُّ

 براز رشه فانهزم موته فبلغهم ،�سرى  مات ثم ،الخلیج بلغ حتى مدائنهم بو�خر  �طؤهم براز
 ."�قتلونهم فاتبعوهم ذلك عند الروم علیهم وأدیلت ،وأصحا�ه

 فقال �شرب خانو فرُّ  جلس الروم على فارس ظهرت لما حدیثه في عكرمة وقال" :قال
 على جالس �أني رأیت لقد ، �سرى  فبلغت ،�سرى  سر�ر على جالس �أني رأیت لقد :ألصحا�ه
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 ."خانو فر  برأس إلي فا�عث �تابي أتاك إذا براز شهر إلى فكتب �سرى، فبلغت �سرى، سر�ر
 .اآلن جعلهما اثنین

. . �سرى �غیظه هذا،"�سرى  فبلغت �سرى، سر�ر على جالس �أني رأیت لقد فقال ألصحا�ه:"

عني صاروا اثنین ما هو خان. �و فر  برأس إلي فا�عث �تابي أتاك إذا براز: شهر إلى فكتب"
، تفعل فال العدو في اوصوتً  نكا�ة له إن خانفرُّ  مثل تجد لن إنك ،الملك أیها :إلیه فكتببواحد. 

�جبه،  فلم �سرى  فغضب فراجعه برأسه، عليّ  فعجل منه، اخلفً  فارس رجال في إن :إلیه فكتب
 دفع ثم ،خانو فر  علیكم واستعملت براز شهر عنكم نزعت قد إني فارس: أهل إلى ابر�دً  و�عث
 الصحیفة هذه فأعطه أخوه له وانقاد الملك خانو فر  ولي إذا وقال: صغیرة، صحیفة البر�د إلى
 الصحیفة ودفع فرخان وجلس سر�ره عن ونزل وطاعة. اسمعً  :قال ،الكتاب براز شهر قرأ فلما
 :قال وصیتي أكتب حتى تعجل ال فقال: عنقه، لیضرب فقدمه براز �شهر ائتوني :فقال إلیه
 أن أردت وأنت �سرى  فیك راجعت هذا �ل :وقال صحائف، ثالث فأعطاه �السفط فدعا ،نعم

  ."واحد �كتاب تقتلني
  .-ةنسأل هللا العافی– ذاك �قتل الثاني األنه �ان مأمورً 

 الروم ملك قیصر إلى براز شهر و�تب ،أخیه إلى الملك فرد ،واحد �كتاب تقتلني أن أردت وأنت"
 ارومی�  خمسین في إال تلقني وال فالقني، الصحف غهاتبلِّ  وال ،ردالبُ  تحملها ال حاجة إلیك لي إن

 بین العیون  �ضع وجعل ،رومي ألف خمسمائة في قیصر فأقبل ،افارسی�  خمسین في ألقاك فإني
 ،رجالً  خمسون  إال معه لیس نهأ عیونه أتاه حتى �ه مكر قد �كون  أن وخاف الطر�ق، في ید�ه

 اترجمانً  فدعوا سكین، منهما واحد �ل مع لهما ضر�ت دیباج قبة في والتقیا لهما ط�س ثم
 ،حسدنا �سرى  و�ن وشجاعتنا، �كیدنا وأخي أنا مدائنك خر�وا الذین إن :براز شهر فقال بینهما
 قال: معك. نقاتله فنحن اجمیعً  خلعناه فقد �قتلني، أن أخي أمر ثم ،فأبیتُ  أخي أقتل أن فأراد

 أجل؛ :قال فشا اثنین جاوزفلما  ،اثنین بین السر أن صاحبه إلى أحدهما أشار ثم .تماأصب قد
 هللا فأهلك ،�سكینهما اجمیعً  فقتال الترجمان قال: أجل، . فإذا جاوز االثنین فشاالترجمان فقتال

 معه. ومن ففرح ،الحدیبیة یوم -سلم و علیه هللا صلى- هللا رسول إلى الخبر وجاء كسرى 
 -امحمدً  هللا �عث أبرو�ز، �سرى  ملك من عشر�ن سنة: َقالَ  أنه ُمَحمَّد بن هشام عن دثتوحُ 

 لىإ ملكه من وثالثین ثالث في وهاجر سنة، عشرة ثالث �مكة فأقام ،-صلى هللا علیه وسلم
 المدینة.

 ."فارس أهل عن فارس ملك إزالة هللا إرادة عند حدثت التي األسباب عن الخبر كرثم قال: ذُ 
م الدین الخطیب وهَّ  ق على "فتح الباري" الشیخ محبّ قصود أن الذي في التار�خ، أن الذي علَّ الم

هو  -الطبري  الذي هو تار�خ- هما اثنین، وقال: الذي في المصدربن حجر حینما جعلاالحافظ 
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 هوواحد لقب، ثم سمعنا ما في تار�خ الطبري في أول األمر على ما ذ�ر  ،واحد، لكن واحد اسم
 ره على ما ذ�ر ابن حجر.لِّق، ثم في آخالمع

 على محمد وعلى آله اللهم صلِّ 
 


